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O TÍTULO DO TRABALHO DEVE CONSTAR EM LETRAS MAIÚSCULAS,
NEGRITO, SEM GRIFO, CENTRALIZADO.
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Trabalho apresentado durante a 2ª Edição do JTCI – Jornada Técnica do Conhecimento
sobre Ensaios Não Destrutivos e Inspeção.
As informações e opiniões contidas neste trabalho são de exclusiva responsabilidade do(s)
autor(es).
Formato
O trabalho deve ser formatado em tamanho A4 (210 mm x 297 mm), com espaço simples,
seguindo as margens: 2 (dois) cms (direita e inferior) e 3 (três) cms (esquerda e superior). O
texto pode ser escrito nos idiomas português, inglês ou espanhol e deve estar em alinhamento
justificado. O arquivo não deve exceder ao limite de 10 MB.
Para uma boa apresentação escrita dos trabalhos, os mesmos deverão ser digitados utilizandose o processador de texto Word, letra tipo Times New Roman, tamanho 12, usando espaço
simples entre linhas e dois espaços simples entre parágrafos e seções/capítulos do texto.
Os parágrafos devem ser iniciados junto à margem esquerda.
Os títulos devem estar em negrito e os sub-títulos (sessões) em itálico, ambos alinhados à
margem esquerda.
O trabalho será recebido no exato formato que foi enviado e somente será incorporado se
estiver de acordo com as especificações dessas instruções. A Comissão Técnica do evento
avaliará se os trabalhos encontram-se no formato exigido e, se necessário, poderá solicitar ao
autor que faça adequações conforme as normas aqui descritas, podendo até reprovar o
trabalho, caso o mesmo esteja fora do padrão solicitado.
Ilustração
Em caráter obrigatório, as fotos, desenhos e figuras devem ser apresentados ao longo do texto,
evitando-se o anexo para esse fim. Mencionar, quando possível, as referências sobre eles, e
suas legendas correspondentes devem estar logo abaixo dos mesmos, numeradas
sequencialmente.
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Folha de capa
A folha de capa deve conter as seguintes informações:
Evento em que o trabalho será apresentado
Código dado ao trabalho pela organização do evento
Título do trabalho [formato maiúsculo em negrito]
Nome (s) do (s) autor (es) e número de legenda para o rodapé
Constar em seguida: “As informações e opiniões contidas neste trabalho são de exclusiva
responsabilidade do (s) autor (es)”.
Sinopse
Notas de rodapé informando a (s) empresa (s) ou instituição (s) de origem do (s) autor (es).

Unidades de Medida
Devem ser empregadas as unidades do Sistema Internacional (SI), com as abreviações e os
prefixos (múltiplos e submúltiplos) normalizados.
Quando necessário, as unidades de outros sistemas poderão ser citadas, porém entre
parênteses e ao lado das unidades métricas SI.
Partes do Trabalho
O trabalho, além da folha de capa, deve apresentar obrigatoriamente as seguintes partes:
Introdução
A introdução tem por finalidade localizar o leitor nos aspectos gerais e nos antecedentes do
assunto a ser relatado no trabalho.
Importante: No último parágrafo da introdução deve ser mencionado claramente o objetivo do
trabalho.
Título "INTRODUÇÃO" deve ser grafado em letras maiúsculas e deve ser numerado, como
todos os itens seguintes do trabalho.

Corpo do trabalho
A itemização do corpo do trabalho fica a critério do autor.

Conclusão
A conclusão deve ser concisa e objetiva.
Ao redigir a conclusão, o relator deve levar em conta que, freqüentemente, este item é lido
antes do corpo do trabalho. Assim, é aconselhável que, além da descrição clara das
conclusões, se faça referência a itens do trabalho.

Referências bibliográficas
Este item se destina a fornecer informações que permitam ao leitor localizar os documentos
técnicos que serviram de base para as afirmações relevantes, cuja comprovação não consta do
trabalho.
No texto do trabalho, as citadas afirmações devem ser seguidas de um número entre
parênteses, correspondente ao da lista de referências.
Exemplo:
No texto . . .A temperatura de pré-aquecimento foi determinada pelo método de Suzuki (5).
Na lista de referências bibliográficas...
(5) Hart PHM "Weld Metal ,Hydrogen Cracking The Welding Institute Researrh Bulletin,
London, 320-24, Nov (1978).”
As referências bibliográficas devem ser listadas no modo indicado nos exemplos a seguir.
Quando se tratar de revista ou trabalho:
n) Stoop J. e Metzbower E. A., "A Metallurgical Characterization of HY-130 Steel Welds”,
Welding Journal, Miami, 57 345-53 (Nov) 1978.
n) Autor, título entre aspas, nome da revista ou entidade, local da publicação, nº do volume, nº
das páginas inicial e final, data.

Quando se tratar de livro:
n) Dieter G. E. ‘’I’ Mechanical Metallurgy’’ - ll Second Edition, Tokyo , McGraw-Hill
Kogakusha, 1961, pág. 305.
(n) Autor, título entre aspas, nºs do volume e/ou edição, local da publicação, editora, data do
“copy-right", nº da página.

Geral
Ao submeter seus trabalhos, os autores aceitam que os promotores tenham pleno direito de
incluí-los nos anais, imprimi-los, divulga-los e vende-los, sem que por isso façam jus a
qualquer remuneração.
Os trabalhos aprovados e apresentados concorreram ao Prêmio JTCI.

